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Informacja o ustaleniu warunków umowy - Umowa Resellerska z iSource S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 133) Zarząd Eurotel SA informuje, że:

 w dniu dzisiejszym otrzymał umowę z uzgodnionymi z iSource S.A. w Warszawie jednolitymi warunkami 

wykonywania Umowy Resellerskiej dla własnej sieci salonów sprzedaży iDream, będących autoryzowanymi 

salonami sprzedaży Apple w Polsce – Apple Premium Reseller (APR), do których prowadzenia Emitent jest 

upoważniony na podstawie umowy zawartej z Apple Distribution International Ireland, o zawarciu której 

informowano w raporcie bieżącym nr 18/2013. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia w terminie miesięcznym. Warunki 

umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu i są doprecyzowane w 

Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Poza dostawami przeznaczonymi do dystrybucji w ramach sprzedaży detalicznej, 

strony przewidują możliwość sprzedaży hurtowej.

Umowa nie przewiduje kar umownych, jedynie w przypadku opóźnienia w płatnościach w stosunku do dat 

wymagalności płatności podanych na fakturach iSource S.A., Emitent zobowiązany jest do zapłaty za 

przeterminowane płatności, odsetek umownych w wysokości odsetek ustawowych powiększonych o 50%. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi przewidywana wartość umowy przekraczająca 10% wartości 

przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
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